
Výkonný podlahový automat

TASKI combimat 300 E Vám přináší:

Dokonalé čištění a rychlé vysoušení
Jednoduché čištění těžko dostupných prostor
Jednoduchost a ergonomii
Snadné uskladnění

Dokonalé čištění a rychlé vysoušeníDokonalé čištění a rychlé vysoušeníDokonalé čištění a rychlé vysoušeníDokonalé čištění a rychlé vysoušení
Kompaktní kartáčová stěrka se jednoduše přizpůsobí
nerovnoměrným nebo strukturovaným podlahám a umožní
čištění směrem vpřed i zpět. Tlak stěrky je neměnný, 
nezávislý na kartáči. Stěrka pak těsně kopíruje profil
podlahy. To zajišťuje efektivní odstranění vody a rychlé
vysoušení.
 
Čištění těžko dostupných prostorČištění těžko dostupných prostorČištění těžko dostupných prostorČištění těžko dostupných prostor
Speciálně zavěšené zařízení umožňuje snadný pohyb
kartáčové stěrky což zajistí efektivní čištění a odstranění
nečistot podél stěn a okrajů. Malá výška stroje umožní
snadné čištění pod stoly a regály.
 
Jednoduchost a ergonomieJednoduchost a ergonomieJednoduchost a ergonomieJednoduchost a ergonomie
Nádrž s nečistotami lze snadno odejmout, následně
pak vylít znečištěný roztok a nádrž jednoduše vyčistit.
Vyčištěnou nádrž lze pak použít k plnění čistou vodou.

Snadné uskladněníSnadné uskladněníSnadné uskladněníSnadné uskladnění
Parkovací kolečko, je zajištěno nožním pedálem
a snižuje tlak na kartáčovou stěrku. Rukojeť je
zasouvací, tím se snižuje velikost skladovacího prostoru.

Technická dataTechnická dataTechnická dataTechnická data
Teoretický výkon 1225 m2/h
Šíře pracovního záběru 35 cm
Šíře stěrky 46 cm
Objem nádrže na vodu 10 l
Objem sběrné nádrže 10 l
Příkon 1300 W
Napájecí napětí 230-240 V / 50 Hz
Váha stroje k použití 49 kg
Rozměry (D x Š x V) 660x380x510 mm
Rádius otoční 0.8 m
Kartáče válcový kartáč
Váha kartáče 12 kg
Rychlost čištění 3-4 km/h
Délka kabelu 15 m
Hlučnost 67 dB(A)
Ochrana proti potřísnění IPX 4
Ochranná třída I
Certifikáty ÖVE
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TASKI combimat 300 E
ModelModelModelModel Katalogové čísloKatalogové čísloKatalogové čísloKatalogové číslo

TASKI combimat 300 E V8003560TASKI combimat 300 E V8003560

Příslušenství / Volitelné doplňky
PříslušenstvíPříslušenstvíPříslušenstvíPříslušenství Katalogové čísloKatalogové čísloKatalogové čísloKatalogové číslo

Válcový kartáč standardní V4099490
Válcový kartáč tvrdý V4102270
Válcový kartáč standardní V4099490
Válcový kartáč tvrdý V4102270
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